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	001- 22.03.19-30.04.19 14. bilim sanat ve spor şöleni
	bağlama
	diksiyon
	drama
	fotoğrafçılık
	gitar
	halk oyunları
	keman
	ney
	piano
	resim
	tiyatro
	türk halk müziği korosu
	vurmalı sazlar
	01- 04.01.19 - öğrenci konseyi - hamsi festivali
	02- 29.11.19 öğrenci konseyi - hamsi festivali
	01- 29.04.19 üniversiteli aklı kamil - paylaşmak hangi renktir sergisi
	02- 30.04.19 resim sergisi
	01- 13-14.03.19 kariyer ve kişisel gelişim - kaçkar zirvesi
	01- 08-09-10.03.19 sağlık ve iyilik hareketi - hemdem hemdert çalıştayı
	01- 26-27-28.04.19 bilimsel araştırma - tıp kongresi -  obezitesiz tıp
	01- 15.03.19 bankacılık finans - istiklal marşının kabulü ve çanakkale zaferi
	02- 16.04.19 amed&ideal vizyon - muhabbet buluşması
	03- 17.04.19 medeniyet insan ve eğitim - toplumsal cinsiyet eşitliği
	04- 24.04.19 kıraat ve hafızlık - kuran kıraati ve hüsnü tilavet
	05- 25.04.19 insani yardım, yedihilal, medeniyet - türkiyede aile politikaları ve toplumsal cinsiyet
	06- 26.04.19 ftr - omurgana iyi bak
	07- 29.04.19 kültür ve edebiyat - türk kültüründe şarap metaforu
	08- 03.05.19 bilge gençlik - islam iktisadı çalışmalarında paradigma sorunu
	09- 08.05.19 yedi hilal - geleneksel ve tamamlayıcı tıp
	10- 16.05.19 sosyal hizmet - çocuk hakları ve ailede çocuğun yeri
	11- 25.11.19 ülke kültürü - öğretmenler günü
	12- 25-26.11.18 medeniyet - fıkıh günümüze ne söylüyor
	13- 26.11.19 fizyoterapi - ağrı yönetimi
	14- 27.11.19 medeniyet insan ve eğitim - gülü incitme gönül
	15- 09.12.19 uluslararası ilişkiler - üç tarzı kürelelleşme
	16- 09.12.19 uluslararası ilişkiler - post truth çağda sosyal bilimler
	17- 10.12.19 ülke kültürü - 10 aralık 2016 vodafone arena saldırısı
	18- 13.12.19 kültür ve edebiyat - gezi notları
	19- 18.12.19  anka gastronomi - antik çağda beslenme
	20- 18.12.19 ombudsman - tüketici hakem heyeti işlevi
	21- 19.12.19 bilge gençlik - mizaç ve insan potansiyeli
	22- 19.12.19 medeniyet insan ve eğitim - beden dili ve etkili iletişim
	23- 20.12.19 geliştirme vakfı - kemal çeber
	24- 20.12.19 ombudsman - kpss dgs konferans
	01- 01.03.19 imsak - dünden bugüne batı trakya müslümanları
	02- 06.03.19 işletme - serbest muhasebe ve mali müşavirlik uygulamaları
	03- 04.04.19 ülke kültürü - vefatının 22 yıldönümünde alparslan türkeş
	04- 30.04.19 işletme - türk ticaretinde çay endüstrisi
	05- 22.05.19 bilge gençlik - müslümanların hedef birliği
	01- 26.03.19 tıp öğrencileri birliği - çocuk ihmali ve istismarı sessiz kalma
	01- 25.12.19 sağlık ve iyilik hareketi - tıp bilimi bilgilendirme
	01- 14.03.19 medeniyet - finansın islamisi
	02- 28.03.19 medeniyet - gürcistanda islamın dünü bugünü yarını
	03- 30.04.19 yapı ve tasarım - rize artvin havalimanı
	04- 26.11.19 kültür edebiyat zirveye yolculuk&aile içi iletişim
	05- 04.12.19 insani yardım - müslümanın derdi ne olmalı
	06- 12.12.19 ftr - sporcu sağlığı ve fizyoterapi
	07- 17.12.19 uluslararası öğrenci - endonezya ve keşmir ülke tanıtımı
	08- 19.12.19 - yapı tasarım - kariyer söyleşisi
	09- ekim 19 - haziran 20 ağız sağlığı - diş hekimliği bilgilendirme
	001- 03.01.19 medeniyet - avrupa birliğinin kuruluş süreci ve yarını
	002- 05.01.19 tıp öğrencileri birliği - koah, diyabet, organ bağışı saha çalışması
	003- 07.01.19 üniversiteli aklı kamil - çay ikramı
	004- 18.02.19 bilimsel araştırma - etkili sunum hazırlama teknikleri
	005- 18.02.09 tıp öğrencileri birliği - ingilizce konferansı
	006- 21.02.19 tıp öğrencileri birliği - ingilizce seviye sınavı
	007- 23.02.19 sağlık ve iyilik - iletişim atölyesi
	008- 24.02.19 dağcılık - kış dağcılık eğitimi
	009- 25.02.19 genç yeşilay - benim kulübüm yeşilay
	010- 26.02.19 bankacılık finans - 26 ocak hocalı katliamı
	011- 26.02.19 tiyatro - yanık tiyatro oyunu
	012- 28.02.19 medeniyet - teori ve pratikte islam
	013- 01.03.19 genç tema - koordinasyon toplantısına katılım
	014- 01.03.19 genç yeşilay - kamu spotu
	015- 02.03.19 dağcılık - kayak eğitimi
	016- 02.03.19 genç yeşilay - stant ve karikatür
	017- 04.03.19 genç yeşilay - sigara, tütün bağımlılığı
	018- 04.03.19 genç yeşilay - tanıtım, stant, karikatür sergisi
	019- 04.03.19 kütüphane - kitap bağış kampanyası
	020- 05.03.19 genç yeşilay - teknoloji bağımlılığı
	021- 06.03.19 genç yeşilay - tütün bağımlılığı ve zararları
	022- 07.03.19 bağımsız gönüller - otizmli çocuklar
	023- 07.03.19 genç yeşilay - sigara ve tütün bağımlılığı
	024- 07.03.19 genç yeşilay sigara tütün bağımlılığı bilgilendirme
	025- 07.03.19 genç yeşilay, kızılay - lokum ve su ikramı
	026- 07.03.19 ideal vizyon - kandil simidi dağıtımı
	027- 07.03.19 insani yardım - genç ihh tanıtımı
	028- 08.03.19 ağız sağlığı - film gösterimi
	029- 08.03.19 genç kadem - gül dağıtımı
	030- 08.03.19 genç yeşilay - dangal filmi gösterimi
	031- 08.03.19 genç yeşilay - ikizderede stant ve karikatür sergisi
	032- 08.03.19 sosyal hizmet - kadınlara yönelik video
	033- 08.03.19 üniversiteli aklı kamil - gül dağıtımı
	034- 08.03.19 üniversiteli aklı kamil - kura çekilişi
	035- 10.03.19 fizyoterapi ve rehabilitasyon  kariyer planlaması
	036- 10.03.19 genç yeşilay - bisiklet turu
	037- 11.03.19 insani yardım - mısırdaki idamlarla ilgili bildiri dağıtımı
	038- 11.03.19 yedi hilal - kitap okuma etkinliği
	039- 12.03.19 medeniyet, ekonomi, yedihilal - mısırda yaşanan zulme dur de
	040- 14.03.19 sosyal hizmet - gönül elçileri koordinasyon birimi tanıtımı
	041- 15.03.19 lojistik - doğudaki okullara kitap bağışı
	042- 16.03.19 tıp öğrencileri birliği - down sendromu farkındalık etkinliği
	043- 18.03.19 lojistik - futbol turnuvası
	044- 19.03.19 bağımsız gönüller - sosyal hizmet farkındalık etkinliği
	045- 20.03.19 ağız sağlığı - ağız sağlığı günü etkinliği
	046- 20.03.19 lojistik - doğu türkistan sergisi
	047- 21.03.19 bağımsız gönüller, tıp öğrencileri birliği - halı saha turnuvası
	048- 21.03.19 kariyer ve kişisel gelişim - ses yarışması
	049- 21.03.19 üniversiteli aklı kamil, lider gençler - kariyer günleri
	050- 22.03.19 - 24.03.19 öğrenci konseyi - kapadokya amasya gezisi
	051- 22.03.19 bankacılık finans - her fidan bir yaşam
	053- 23.03.19 bilimsel araştırma - ilk sunum günleri
	054- 23.03.19 genç tema - çöp toplama
	055- 23.03.19 yelkencilik ve tekne inşa - laser ve pirat tekneleri
	056- 24.03.19 genç yeşilay, genç kadem - ayder gezi
	057- 24.03.19 insani yardım - müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti
	058- 25.03.19 kütüphane - 55. kütüphane haftası etkinliği
	059- 25.03.19 üniversiteli aklı kamil - propaganda ve medya konferansı
	060- 28.03.19 bankacılık finans, lojistik - kan ve kök hücre bağışı
	061- 28.03.19 insani yardım - genç ihh tanıtımı
	062- 30.03.19 dağcılık - kış dağcılığı gelişim eğitimi
	063- 02.04.19 sosyal hizmet - otizm farkındalık
	064- 04.04.19 genç yeşilay - sağlıklı yaşam etkinliği
	065- 04.04.19 medeniyet - islam davası kitap tahlili
	066- 07.04.19 kızılay - kızılay 101. genel kuruluna katılım
	067- 10.04.19 ideal vizyon, adem - cerablus yardım kampanyası
	068- 10.04.19 insani yardım - müsvedde kağıt dağıtımı
	069- 11.04.19 türk kızılayı - çay dağıtımı
	070- 11.04.19 yapı ve tasarım - çay dağıtımı
	071- 13.04.19 bağımsız gönüller - otizmli çocuklar etkinliği
	072- 13.04.19 dağcılık - keşif kampı
	073- 16.04.19 biyoloji - biyologlar günü
	074- 16.04.19 ülke kültürü - stant
	075- 17.04.19 bankacılık finans - mesleğimi seçiyorum
	076- 18.04.19 denizcilik ve kariyer - toplantı
	077- 19.04.19 ideal vizyon - cerablus yardım standı
	078- 20.04.19 dağcılık - keşif kampı
	079- 20.04.19 yelkencilik ve tekne inşa - yat yelken yarışına katılım
	080- 22.04.19 bankacılık finans - bir oyuncak bin gülücük
	081- 22.04.19 sosyal hizmet - psikodrama eğitimi
	082- 24.04.19 tiyatro - erciyes tiyatro festivaline katılım
	083- 25.04.19 adem - kitap kumbarası
	084- 25.04.19 biyoloji - dünya dna günü etkinliği
	085- 25.04.19 denizcilik ve kariyer - kariyer eğitimi sempozyumuna katılım
	086- 25.04.19 medeniyet - küresel sistem karşıtı hareketlerde aktivistlerin rolü
	087- 25.04.19 yapı ve tasarım - teknik gezi
	088- 25.04.19 yedi hilal - aile politikaları ve toplumsal cinsiyet
	089- 26.04.19 dağcılık - dağcılık federasyonu yaz temel eğitimi
	090- 28.04.19 fizyoterapi ve rehabilitasyon - doğa yürüyüşü
	091- 28.04.19 genç yeşilay - bisiklet turu
	092- 29.04.19 ülke kültürü - türkçülük şöleni
	093- 01.05.19 fizyoterapi ve rehabilitasyon - fizyoterapistler günü
	094- 02.05.19 ombudsman - klavye yarışması
	095- 02.05.19 üniversiteli aklı kamil - kültür gezisi
	096- 03.05.19 genç yeşilay - topluluk kaynaşma toplantısı
	097- 03.05.19 genç yeşilay - tütün alkol, madde bağımlılığı
	098- 03.05.19 ideal vizyon - fetih ve gençlik buluşması
	099- 03.05.19 insan hak ve hürriyetleri - kitap, kırtasiye yardımı
	100- 03.05.19 insani yardım - yavuz köktaş söyleşisi
	101- 03.05.19 yelkencilik ve tekne inşa - jonathan dunnet söyleşisi
	102- 04.05.19 bağımsız gönüller - otizmli çocukların doğum günlerini kutlama
	103- 04.05.19 insani yardım - halı saha turnuvası
	104- 05.05.19 insani yardım - kermes
	105- 07.05.19 denizcilik ve kariyer - kruvaziyer gemilerinde çalışma şartları
	106- 09.05.19 kariyer ve kişisel gelişim - turizmde iş imkanları
	107- 09.05.19 tiyatro - tom dick harry tiyatro oyunu
	108- 10.05.19 dört kapı - imsakiye basımı
	109- 12.05.19 bağımsız gönüller - kitap okuma etkinliği
	110- 13.05.19 yapı ve tasarım - 50 adet fidan dikimi
	111- 14.05.19 genç yeşilay - tütün, alkol, madde bağımlılığı
	112- 15.05.19 ebsat - koro film gösterimi
	113- 15.05.19 fizyoterapi ve rehabilitasyon - pediatride denge ölçeği
	114- 15.05.19 sağlık ve iyilik hareketi - stant
	115- 15.05.19 türk kızılayı - yardım paketi duyurusu
	116- 16.05.19 ebsat - bir evlenme oyunu tiyatro gösterimi
	117- 17.05.19 genç yeşilay - tütün alkol madde bağımlılığı
	118- 17.05.19 lojistik - ramazan etkinliği
	119- 20.05.19 fizyoterapi ve rehabilitasyon - down sendromunda fizyoterapi ve rehabilitasyon
	120- 21.05.19 fizyoterapi ve rehabilitasyon - omurga sağlığı
	121- 21.05.19 genç yeşilay - tütün alkol, madde bağımlılığı
	122- 21.05.19 genç yeşilay - tütün alkol, madde bağımlılığı2
	123- 21.05.19 genç yeşilay - tütün alkol, madde bağımlılığı3
	124- 21.05.19 genç yeşilay - tütün alkol, madde bağımlılığı4
	125- 22.05.19 ebsat - freedom writers film gösterimi
	126- 27.05.19 dağcılık - doğa ve kitap
	127- 28.05.19 yedi hilal - medine usulü iftar
	128- 29.05.19 ebsat - ölü ozanlar derneği film gösterimi
	129- 29.05.19 genç tema - iftar programı
	130- 30.05.19 tiyatro - tiyatro oyunu
	131- 30.05.19 uluslararası öğrenci - iftar programı
	132- 30.05.19 yedi hilal - yedi kalem dergi dağıtımı
	133- 31.05.19 genç yeşilay - farkındalık etkinliği
	134- 04.09.19 - havacılık ve savunma teknolojileri - roket yarışması
	135- 07.09.19 tıp öğrencileri birliği - kurultay
	136- 09.09.19 ideal vizyon - stant
	137- 19.09.19 genç yeşilay - Bisiklet Turu
	138- 21.09.19 genç yeşilay - rize kültür mirası yürüyüşü
	139- 24.09.19 genç kızılay - ilk yardım farkındalık eğitimi
	140- 24.09.19 genç yeşilay - ilk yardım farkındalık eğitimi
	141- 25.09.19 aklı kamil - tiyatro
	142- 30.09.19-02.10.19 yedi hilal stant
	143- 02.10.19 uluslararası ilişkiler - yükseköğretimde öğrenci hareketliliği
	144- 05.10.19 dağcılık - yaz dağcılık sınavı
	145- 05.10.19 sosyal hizmet - tanışma kahvaltısı
	146- 06.10.19 genç yeşilay - engelsiz uç uçurtma şenliği
	147- 07-27.10.12 lojistik - voleybol turnuvası
	148- 08.10.19 yapı ve tasarım - peyzaj mimarlığında dil bilmenin avantajları
	149- 09.10.19 yapı tasarım - neden yabancı dil öğrenemiyoruz
	150- 10-15.10.19 genç yeşilay - güz kampına katılım
	151- 11.10.19 adem - kitap okuma projesi töreni
	152- 11.10.19 pdr - ilk aşk filmi
	153- 11.10.19 sağlık ve iyilik hareketi - doktorluk tecrübesi aktarımı
	154- 13.10.19 dağcılık - doğa yürüyüşü
	155- 14.10.19 yedi hilal - kitap okuma projesine kayıt
	156- 15.10.19 medeniyet - kitap analizi
	157- 17.10.19 genç kızılay - kızılaycılık eğitimi
	158- 17.10.19 genç yeşilay - tanışma kahvaltısı 2
	159- 17.10.19 genç yeşilay - tanışma kahvaltısı
	160- 17.10.19 medeniyet - Darbelerin Altıncı Yılında Mısır'ın ve İhvan'ın Geleceği
	161- 18.10.19 genç tema - arılar varsa yarınlar var
	162- 18.10.19 genç yeşilay - proje yazma eğitimi
	163- 18.10.19 sosyal hizmet - mahremiyet eğitimi
	164- 19.10.19 dağcılık - doğa ve fotoğraf gezisi
	165- 19.10.19 uluslararası öğrenci - gezi
	166- 19-21.10.19 genç yeşilay - benim kulübüm yeşilay katılım
	167- 21.10.19 fotoğrafçılık - fotoğrafçılık gecesi
	168- 21.10.19 genç yeşilay - öğrencilerle etkinlik
	169- 21.10.19 ombudsman - 2. ombudsmanlık kongresine katılım
	170- 21.10.19 sosyal hizmet - inceleme raporu yazımı
	171- 24.10.19 biyoloji - mezunların meslek bilgilendirmesi
	172- 24.10.19 genç kızılay - kızılay uyum eğitimi
	173- 25.10.19 ideal vizyon - tut elimden tiyatro oyunu
	174- 26.10.19 genç yeşilay - kahvaltı etkinliği
	175- 26.10.19 genç yeşilay - proje yazma eğitimi
	176- 27.10.19 dağcılık - zirve faaliyeti
	177- 27.10.19 genç yeşilay - benim kulübüm yeşilay bilgi aktarımı
	178- 28.10.19 genç yeşilay - tanışma ziyareti
	179- 29.10.19 atatürkçü düşünce - 29 ekim yürüyüşü
	180- 30.10.19 genç kızılay - deprem eğitimi
	181- 30.10.19 tarih - türk devlet geleneği ve cumhuriyet şuuru
	182- 31.10.19 medeniyet - rizeli göçmenler
	183- 02.11.19 bilgi ve değerler - ödüllü şiir yarışması
	184- 08.11.19 ideal vizyon- mevlid kandili
	185- 11.11.19 sağlık ve iyilik hareketi - organ bağışı eğitimi
	186- 12.11.19 genç yeşilay - benim kulübüm yeşilay bilgi aktarımı
	187- 14.11.19 genç yeşilay - benim kulübüm yeşilay bilgi aktarımı
	188- 14.11.19 tıp öğrencileri birliği - prostat kanseri eğitimi
	189- 14.11.19 tıp öğrencileri birliği - topluluk bilinci eğitimi
	190- 15.11.19 bilgi ve değerler - 21. yüzyılın yükselen değeri
	191- 15.11.19 genç yeşilay - benim kulübüm yeşilay bilgi aktarımı
	192- 15.11.19 genç yeşilay - benim kulübüm yeşilay bilgi aktarımı2
	193- 15.11.19 medeniyet - batılılaşma ihaneti kitap analizi
	194- 16.11.19 aklı kamil - arapdüzü gezisi
	195- 16-17.11.19 yedi hilal - kamp faaliyeti
	196- 19.11.19 genç yeşilay - teknoloji bağımlılığı eğitimi
	197- 19.11.19 genç yeşilay - teknoloji bağımlılığı eğitimi2
	198-19.11.19 tıp öğrencileri birliği - antimikrobiyal direnç
	199- 20.11.19 genç yeşilay - teknoloji bağımlılığı eğitimi
	200- 20.11.19 insani yardım - tanışma programı
	201-21.11.19 sosyal hizmet - motivasyon eğitimi
	202- 23.11.19 atatürkçü düşünce - kitap okuma etkinliği
	203- 23.11.19 insani yardım - islamda birlik
	204- 25.11.19 genç yeşilay, ebsat, pdr - 24 kasım öğretmenler günü
	205- 25.11.19 sosyal hizmet - kadına yönelik şiddet farkındalık
	206- 26.11.19 ombudsman - açık cezaevine teknik gezi
	207- 27.11.19 kadem - kadına yönelik şiddet pankartı
	208- 27.11.19 pdr kimin adası film gösterimi
	209- 29.11.19 atatürkçü düşünce - cumhuriyet ve hukuk zirvesine katılım
	210- 30.11.19 sağlık ve iyilik hareketi - doğa yürüyüşü
	211- 30.11.19 tıp öğrencileri birliği - kadına yönelik şiddet stant
	212- 04.12.19 genç yeşilay - tbm modülü
	213- 04.12.19 sağlık ve iyilik hareketi - tıp fakültesi hakkında bilgilendirme
	214- 05-06-07.12.19 genç yeşilay stk fuarına katılım
	215- 06.12.19 genç yeşilay tbm modülü
	215a- 07-08.12.19 tıp öğrencileri birliği - 9. bölge toplantısına katılım
	215b- 07-08.12.19 dağcılık - kış kampı
	216- 08.12.19 genç yeşilay - uyuşturucu madde
	217- 09.12.19 sosyal hizmet&bağımsız gönüller - film gösterimi
	218- 09-16.12.19 lojistik - futbol turnuvası
	219- 10.12.19 genç kızılay - 10 aralık dünya insan hakları günü tiyatro
	220- 10.12.19 tiyatro - romeoyu beklerken
	221- 11.12.19 bağımsız gönüller - engelli etkinliği
	222- 11.12.19 bağımsız gönüller- müzikle engelleri kaldır konser
	223- 11.12.19 dağcılık - dünya dağcılık günü
	224- 11.12.19 genç yeşilay - kurumsal iletişim ve medya komisyonu toplantısı
	225- 11.12.19 genç yeşilay - teknoloji bağımlılığı
	226- 11.12.19 genç yeşilay - tütün bağımlılığı bilgilendirme
	227- 11.12.19 yapı ve tasarım - teknik gezi
	228- 12.12.19 geliştirme vakfı - kadına şiddet farkındalık fidan dikimi
	229- 12.12.19 genç yeşilay - etkinlik ve organizasyon komisyonu toplantısı
	230- 12.12.19 ombudsman - teoride ve pratikte hukuk
	231- 12.12.19 tarih - kütüphane eğitimi
	232- 13.12.19 genç yeşilay - eğitim komisyonu toplantısı
	233- 14.12.19 genç yeşilay - insan kaynakları komisyonu toplantısı
	234- 15.12.19 genç yeşilay - proje ve fon komisyonu toplantısı
	235- 18.12.19  bankacılık finans - bahçem kitaplanıyor
	236- 18.12.19 atatürkçü düşünce - köy enstitüleri kitap okuma
	237- 18-27.12.19 lojistik - masa tenisi turnuvası
	238- 19.12.19 ftr - tamam mıyız film gösterimi
	239- 19.12.19 kütüphane - kitap bağışı
	240- 20.12.19 geliştirme vakfı - vakıf sohbetleri
	241- 20.12.19 sosyal hizmet  - mahremiyet eğitimi
	242- 20.12.19 sosyal hizmet - meslek tanıtımı
	243- 21.12.19 sosyal hizmet - mangal etkinliği
	244- 22.12.19 bağımsız gönüller - kitap okuma etkinliği
	245- 23.12.19 bağımsız gönüller - insan hakları resim sergisi
	246- 26.12.19 bilge gençlik - doğu türkistan kan ağlıyor
	247- 27.12.19 geliştirme vakfı - vakıf sohbetleri
	248- 30.12.19 pdr - kültürel gezi
	249- 30.12.19 su altı sporları - amatör denizci eğitimi
	250- 30.12.19 su altı sporları - kısa mesafe telsiz operatörlüğü eğitimi
	251- 31.12.19 ebsat - kuple dergisi
	252- 2019-20 bilge gençlik - kantin buluşması
	253- 2019-20 bilge gençlik - kantin buluşması2
	254- 2019-20 bilge gençlik - Riyazü's Sâlihin Dersleri
	255- 2019-20 çalışan gençlik - yardım
	256- 2019-20 ideal vizyon - elektrik devreleri gönül ile bağlayalım
	257- 2019-20 matematik - kpss dgs ales kurs
	258- 2019-20 medine - okçuluk
	259- 2019-20 uluslararası ilişkiler - güç ve siyaset kitap tahlili
	01- 09-13.12.19 bilge gençlik - stant
	02- 11-12.12.19 insani yardım - stant
	03- 12.12.19 genç tema - 1 milyon gönüllü kazanımı stant
	04- 16-20.12.19 geliştirme vakfı - stant
	05- 20.12.19 insani yardım - stant
	06- 20.12.19 - 17.05.19 ideal vizyon - afrika kuyuları
	07- 28.12.19 tıp öğrencileri birliği - koah, diyabet bilgilendirme
	01- 25.04.19 bankacılık finans - 3. kariyer günleri
	02- 26.04.19 lojistik - 3. kariyer günleri
	01- 27.04.19 murat kekili konseri
	02- 30.04.19 türk halk müziği konseri
	03- 26.12.19 kariyer ve kişisel gelişim - öğrenci konseri
	01- 21.03.19 hüsn-i hat - tanıtım
	01- 14.12.19 e-spor ve oyuncu - E-Spor Turnuvası
	01- 19.12.19 - yapı tasarım - makarna ile köprü yarışması
	02- 2019-20 bilgi ve değerler - şiir yarışması
	01- 23.03.19 bilge gençlik - vicdan ve serbest piyasa belgeseli
	02- 23.12.19 sağlık ve iyilik hareketi - aile olmak belgeseli
	03- 27.12.19 ebsat - wladyslow szpilman belgeseli

